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Akční plán “Financování udržitelného růstu” z roku 2018
Akční plán 2018 se prolíná napříč celým investičním řetězcem
Taxonomie
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Standardy a označení

Podpora investic
do udržitelných projektů

Začlenění udržitelnosti
do finančního
poradenství
Vytváření
kritérií
udržitelnosti

Vypracování klasifikačního systému EU
pro environmentálně udržitelné hospodářské
činnosti
Vypracování EU standardů (například
Evropský standard pro zelené dluhopisy) a
označení pro udržitelné finanční produkty
(prostřednictvím Ekoznačky), aby byla
chráněna integrita a důvěra v udržitelný
finanční trh.
Prozkoumání opatření ke zlepšení
hospodárnosti a dopadu nástrojů
zaměřených na investiční podporu.
Mapování investičních mezer a financování.

Novelizovat MiFID II a IDD akty v přenesené
pravomoci s cílem zajistit, aby při posuzování
vhodnosti byly zohledněny preference
udržitelnosti.

Vypracování klimatických
benchmarkingových kritérií a pravidel
zveřejňování ESG pro tato kritéria.

Prozkoumání, jak by ratingové agentury
mohly explicitněji začlenit udržitelnost do
svých hodnocení. Studie o hodnocení
udržitelnosti a výzkum a zkoumání možných
opatření na podporu jejich zavádění.
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Udržitelnost ve výzkumu
a hodnocení
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Výkazy účastníků
finančního trhu

Posílení transparentnosti u koncových
investorů ohledně toho, jak účastníci
finančního trhu berou v úvahu udržitelnost.
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Udržitelnost
v obezřetnostních
požadavcích

Prozkoumání proveditelnosti promítnutí
udržitelnosti do pravidel obezřetnosti
(pokud je to z hlediska rizika oprávněné)
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Posílení zveřejňování
informací o udržitelnosti
ze strany podniků

Lepší informace o klimatu a udržitelnosti
poskytované podniky
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Podpora udržitelné správy
a řízení společností
a dlouhodobých výsledků

Shromažďování důkazů o nepřiměřených
krátkodobých tlacích kapitálových trhů
na podniky a zvážení kroků na podporu
správy a řízení společností, které podporují
více udržitelné investice.

Taxonomie - velmi užitečný nástroj pro společnosti a investory

Nástroj ve formě „slovníku“

Měřicí nástroj

Nástroj pro přechod

Objasňuje, co je environmentálně udržitelná
činnost a za jakých okolností.

Měří míru udržitelnosti investice a míru
zelených aktivit společností

Pomáhá investorům a společnostem
plánovat přechod a vykazovat o něm zprávy.
Stanovuje cíle a směr pro různé
hospodářské činnosti.

V konečném důsledku pomáhá vytvářet potřebné investice
k vybudování čisté, odolné a ekologicky udržitelné ekonomiky.
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Přehled o taxonomii EU - co je a co není
Cíl - co je taxonomie
Klasifikační systém pro stanovení jasných definic
environmentálně udržitelné hospodářské činnosti
Nástroj, který má pomoci investorům a společnostem
přijímat informovaná investiční rozhodnutí o
environmentálně udržitelných činnostech za účelem
stanovení stupně udržitelnosti investice

Co není taxonomie?

Nejde o povinný investiční plán

Nejde o hodnocení „zelenosti“ společností

Neposuzuje finanční výkonnost investice

Odráží technologický vývoj a vývoj v oblasti politik a
strategií: taxonomie bude pravidelně aktualizována
Usnadnění přechodu znečišťujících odvětví
Technologicky neutrální
Podpora průhlednosti prostřednictvím zveřejňování
informací související s Taxonomií pro účastníky
finančního trhu a velkých společností

Co není zelené, nemusí být nutně hnědé.
Činnosti, které nejsou na seznamu, nemusí
nutně představovat znečišťující činnosti. Důraz
je kladen na činnosti, které podstatnou měrou
přispívají k dosažení environmentálních cílů.

Nařízení o taxonomii - Rámec pro taxonomii EU
Hlavní podmínky pro sladění
hospodářské činnosti s Taxonomií
(a) Podstatně přispět k alespoň jednomu ze šesti

Environmentální cíle
(a) zmírňování změny klimatu

environmentálních cílů, které jsou definovány v nařízení o

(b) přizpůsobování se změně klimatu

taxonomii;

(c) udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

(b) Významně nepoškozovat žádný z environmentálních cílů

(d) přechod na oběhové hospodářství

(c) Provádět v souladu s minimálními zárukami

(e) prevence a omezování znečištění

(d) Dodržení technických screeningových kritérií

(f) ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Oblast působnosti prvního aktu v přenesené pravomoci:
Technická screeningová kritéria pro dva cíle v oblasti klimatu

5
Taxonomy

3 kategorie ekonomických činností
Významný přínos
k cílům v oblasti klimatu

Činnosti přímo přispívající
jejich vlastním výkonem
Nízkouhlíkové
činnosti
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Přechodné
činnosti

Činnosti umožňující
zmírnění

Široké emise a pokrytí společností
První soubor činností
(návrh aktu v přenesené pravomoci, který se týká cílů v oblasti zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu)
Výroba elektřiny
Solární, větrná, geotermální,
vodní, z plynu pokud se
zachycuje a ukládá uhlík, přenos
Doprava
Velmi nízké emise, nulové
výfukové plyny do 2025:
elektrický pohon, vodík
Zemědělství, lesnictví
Udržování uhlíku
Zlepšení výkonu uhlíku
Osvědčené zemědělské postupy

Více než 90%
přímých emisí
skleníkových plynů v
EU

47% činnosti
společností uvedených
na seznamu EU je
způsobilých pro
taxonomii *

Energetická účinnost, přizpůsobení
7

* Analýza aktivit společnosti Bloomberg, která byla provedena pro Platformu pro udržitelné financování

Budovy
Nové, stávající a renovace
Dodavatelský řetězec / malé a
střední podniky

Informační
a komunikační
technologie

Výroba
Přechod
Součásti
Hliník, ocel, beton,
plasty

První akt v přenesené pravomoci - příklad zemního plynu
Dvě relevantní prahové hodnoty v prvním aktu v přenesené pravomoci:
Taxonomie zmírňování změny klimatu

Taxonomie přizpůsobení se změně klimatu

např. Výroba elektřiny z plynných a kapalných paliv

např. Výroba elektřiny z plynných a kapalných paliv

Technická screeningová kritéria:
1. Významný přínos ke zmírnění: 100 gCO2e / kwh
2. Významně nepoškozuje přizpůsobování
3. Významně nepoškozuje vodu
4. Významně nepoškozuje oběhové hospodářství
5. Významně nepoškozuje znečištěním
6. Významně nepoškozuje biologickou rozmanitost

Technická screeningová kritéria:
1. Významný přínos k přizpůsobení
2. Významně nepoškozuje zmírnění: 262 gCO2 / kwh
3. Významně nepoškozuje vodu
4. Významně nepoškozuje oběhové hospodářství
5. Významně nepoškozuje znečištěním
6. Významně nepoškozuje biologickou rozmanitost

Pro činnosti, které přispívají ke zmírňování
změny klimatu

Pro činnosti, které přispívají k jakémukoli jinému
environmentálnímu cíli
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Zpětná vazba k návrhu aktu o přenesení pravomocí –
klíčové body kritiky
Příliš přísné, nebo
nedostatečně přísné

Nad rámec
stávajících zákonů /
politik EU

4 typy kritik

Použitelnost
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Příliš binární – není
dostatečně
podporován
postupný přechod

Přístup Komise při určování dalšího postupu
Ambice v oblasti životního
prostředí a vědecké
propojení se Zelenou
dohodou

Koherence (ale ne nutně
sladění) s legislativou a
politikami EU

4 hlavní
zásady

Podpora a vylepšení
použitelnosti
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Využít plný potenciál
přechodných a
podpůrných činností
pro zlepšení politické
přijatelnosti

Platforma pro udržitelné finance - rozsah a výsledky
Závěrečné zprávy

Technická screeningová kritéria pro EU Taxonomii

září / říjen 2021

Použitelnost – jak pro finanční sektor, tak pro společnosti

prosinec 2021

Přezkum Nařízení o Taxonomii
- pokrytí dalších cílů udržitelnosti včetně sociálních cílů
- činnosti, které výrazně poškozují nebo
mají nízký dopad na životní prostředí
Monitorování a podávání zpráv o kapitálových tocích
směrem k udržitelným investicím
Poskytování poradenství Komisi ohledně
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politiky udržitelných financí

září / říjen 2021

Ad-hoc požadavek pro Platformu - financování přechodu
Může současný rámec EU Taxonomie …
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1.

…být použit tak, aby poskytl větší podporu pro získání kapitálu na přechod společností k „udržitelným“
činnostem, a to i i způsoby, které dosud Komise nenavrhla? Pokud ano, jakými způsoby?

2.

… podporovat financování společností provádějících činnosti, které dosud nesplňují, nebo nemusí být
schopny splnit kritéria významného přínosu? A jak toho lze dosáhnout?

3.

… podporovat financování společností působících v odvětvích, na které se dosud nevztahuje Akt v
přenesené pravomoci k Nařízení o Taxonomii?

4.

Jak se užití klíčové terminologie jako „udržitelné“, „zelené“ a „škodlivé“ srovnává v rámci Taxonomie a
dalších příslušných rámců udržitelného financování a jak je možné ji vyjasnit a harmonizovat?

5.

Jaké další cesty by mohly být prozkoumány, aby bylo možné financovat přechod prostřednictvím rozvoje
rámce Taxonomie i mimo něj?

6.

Můžeme jasně řešit obavy že Taxonomie bude použita spíše k tomu, aby zabránila financování přechodných
činností, a přitom zajistit, že nebudeme usnadňovat „green-washing“?

Vizualizace rozšířené Taxonomie
Tato infografika
představuje sektory /
činnosti s velkým
dopadem ve vztahu
k přechodu na
uhlíkovou neutralitu
do roku 2050.

nebo jiný
měřitelný
environmentální cíl

X - aktivita / podnik má úroveň výkonu mezi DNSH
a „významným přínosem“ (SC)

např. %
nerecyklovaných zdrojů

Kritéria SC („významný
příspěvek“) a DNSH
(„zásada významně
nepoškozovat“)
se budou časem
zpřísňovat.
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W - činnost / podnik nesplňuje zásadu „významně
nepoškozovat“ (DNSH)

Zdroj: Platforma pro udržitelné financování

Y - činnost / podnik ma větší přínos než podle
kritérií SC

V průměru
se sektor
nachází zde

Z - jedná se o nízkouhlíkovou technologii /
technologii s nízkým dopadem - pokud je široce
dostupná, kritéria SC mohou klesnout na Z k datu
další revize kritérií

Děkuji vám

14

